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Gorrahei é o ei�o

ADUA, 28-Divu1gn-se que ao �s,tado.��ior italiano che-

ti ia dê que o Négus Hailé Selassié suplicéra ao <ras» Na-
geu a no lC

.
.

_ d C I.
.

,_sibu que a todo transe mantivesse a poslçao e orra 1CI, cxlraor

dinôriamente h rtificada. '
. ",

Explica-se esse apêlo, sabendo-s,c .que, com a "Clueda :Je
Ccuahei, fracassaria todo o plano estratégico, baseando sobre a

I
In

vulnerabilidade dessa [orta'eza para a defesa do pl�nalto central.

R· s
l\ T '0;1- U desci "ria arremessar-se contra Delduen, de on-a I" ., ••J

.

�
.

) t'l', d 'o de uma desenvolvida IfJe de estradas, reaerIa pe-(le ti I izan o·,,� . � •

netrar na Somalia Italiana.
.

.

Se, porém, o gal. Graziani, se tornar do.n.? da pos�ção de
Gorrahei, aos abissinos não restará outra posslblhd�de senao aque- P ("OP rieta rio e [:J i i-e'tO!�
la de dobrar sobre I-Iarrar.

. . Red?tor�ch1?fG fv1 . .:,r··ti:"1hO Ce'd!ado _JorCom a quéda de Corrahei nas mãos dos Italiano:. toda a

região de Ogaden se insurgiria contra o governo de Adls-�ba6a, ANO II Florianopolis, Segunda feira 23 de Outubro G_'e_19_2_5 NUMERO 353anroveitando a oportunidade para desforrar-se das plepotenclas, de
�

que loi vítima qu,nd� seu tenitorio, que pertencera a M,d Mulkh, ,

. J _ �? .s. _ , n _ " " • " ,,� . _ �foi dominade pelos eliopes. I QUE �JI P E R D b U, '.1,' W.,,:: r.i·t �:-jl t: (],' � 1� f.1: � � fi c::"� 'd fr'" [ rr (f� !;��:@ �_\Pl :;� ��I Pelo Cura da Catedral to: "1�' ci $.'l�..:? lu \ir,' ti.:.l 'U [" \ti!>' !i1 J i.. ��>W Jj 'e :�}J \ii ...!;>:J,�
A PARTIDA DO COi'�DE AS ULTIMAS TROPAS

encontrada, ln dias, proxi- '''''&=A'.'Da:=.""""""",=_==�U'� ....m=t: .....>wC/l�=''':-:.:,,,..DE VINCI
mo á repartição dos Correios,ADDIS-ABABA, 27 Coníir- LONDRES, 28-0 gene-
uma pulseira de senhora, a

'd d
..

t 'L I' ral Nasibu, comandante em
l dma-se a parti a o rmms ro I a la-, qual encontra-se li12S a re a-

no Conde de Vinci, acompanha- chefe da ala esquerda dos ção para ser entregue a quemdo do adido militar tenente Cal- exércitos etíop�s, que COI11-
IJrovar ser sua JCiZitinJa dona.

derini, tomando as autoridades batem no Ogaaen, passou em

II
<.J

. .
- revista os ultimas contingen- Salào "Cornmercial'etíopes a ma:s ngorosa precauçao. �" _

Os viajantes álegaram á esta- tes dê tropa regular, antes de

IR.
Conse1hz.Lo marra, 9 (Ed. r\I,.e�'cadO)ção com ar altaneiro, tc)maram deixarem HarL r em marcha Barbeiro e Cabelfel;:!ro ela,

um vagão cujas persianas se acha- sobre Jijiga, onde está insta- Lauro lhendes
Iof.

vamoferrcehmadeassp'ecial foi fortemerlte llaedcO·hOC)feq.uartel general daque- it.lll.�,� �" 1flTh." """"".'
.. t;'\).-=:;; !:iJ. ��U ��a �r�fâ� UBER1'i\DO:\ iO MIL ES AVANÇAMOSCARROS DE

� � CRAVO.) ETIOPES ASSALTO:3guarnecido de soldado, assim. como . �
. tll@ �- � ��a

RO t. A 27 C' Cap'!Ch03a e f,raci033m-::ntc or�troda a ll'[lha por onde d�vla tra- UM rACHA' E U:'l. GL-..Jt.-I! CID."D!=. DO \lll-T,cil'lAi\, ln, k \u-\. - omun CclD!

rri.';'71das ar3",s ao apurad) CfJS-,_.
, '"' - II • .,. I � � d� 1\10gadiscio que U!'!l cn:o'''' 'LC '\:.:t .

",f ! r�AL BO�R 0' H
. ,

1711'"'r,:><o �o (lar R"lI"A �o A' 'o artiót!co d,) eotimado socio Si.
eg_ar. .

..... I -

• 'JJe as 'J "'''', G. �ulvl LO - le a prc' numero de Ca[�03 d(� é'ss:d os pc.--Minutos após a chegada du
RO '1A 28--A falta de reJ-11 �':do rádio SEua I;let,:ção ao! sente data foram lllnrtados Pê- netrou li') vale d � B L'S, "arepresentante de Roma a compo- -

",
.., Congresso ucans !CO, que; I

.. �:n I ''', L '1 - I -

dçao, com ataques a:lÍl-aereos, 183 encerrou áquela hOl a em I ias trop�s p"n'l çu,a" s GLZ mt, e0 frente m"ri(];or::al Cl; Ug'l en, on-sirão partiu celere rumo de Dji- b b d' d
. -

PI' d
.

I"
::<

aos om ar CIOS a aVíaçao Lima, no Perú, o apa al1- <-ravos el.Op::L e Lveram que réj (o,lf a remten-bcuti.
itâliana, esià a comprovar çou um apê!o gel ai a paz do cia inim;ga. Foram feitos numé'rc.-

que o estado-maior etíop-' Mundo.
50S pm!Onclros.obedece ás d retrizes de UI11 /,,- VANGU \RDA IT/\Ll '\- As informaçõ�s cOil�;ím<l'.'iln;. ,

t I CY"I' NiNHOS DE METR'/\LHA� NA ;\LCANCOU MENDEf�_ .

d t ,.,pél.CllCl urco C (e um oe 1�-
r � D � que vanos ..:stacamcn o!'- lln!Y\nlDü 1'5 E Ai'\TiU-IA!�IA

,

1 1 LI 1 U I ":0 viaTl-se �rup03 de Qracio3asral boC'r. ' .....

L!CEID A plOgrp(i ) "o ,tA (,'0 . \. a., S .. • �n LOND (ES, 28 - /\ ala di- Sd1�"Or;nh:ls e distintas d .mas ad-O programa militar desses
.

J ,

:�' \ 1'. ,. levando ti van;;lLrd 1 ,M DJ'Tld-
dois cabos de g,uerra C0!1SiS-1 ) H.l�R�AR.' _ �8-:-j ��l. cOlr�r rcita ,b ex·'relu it,lia:.o, der():�

r<"l. miLn::lo a :crmidavel d Vff,ii,J.'l-
d- 1 .. - U ·dr I ·as !t-- de c!o:s diG.s de 3''-Uc:rC', p:�,tiJo - de dê côres e cJ,uClld.ldes dáste em evitar q�le se tornem �,.i) ma ,. 10J '. "'s� a �..-

_

ct:r

Id b b d O "l'd S! or (a illlha qUe pc.ssa 1)<:10 dJ d_1 fii.tf;,1,. D�,("?' �,'.f,-l'�,'- ·,'...""I::'l:.':�., t',"!.,? ,,:�t'-.,.r.�
I
�cda�<.conbecidos das. tropas penin-Il,_la:��s e, Otn aI r �I. ' g . Co ;_

�_ Ak A 1 I" dr r' W ... IJ _,�1 �_'.;:i lSl.e; '-.'lO -;;'� � '""'.,,"" V J

, ., I� nh�Clmento bo'" "'pnl� ('l� o ato ,_.. I� t't !jCIL'- 'A�su!aresosl11ovlmenosdedes- "VlOcS c", .reco '" -, ,,, �u uc", " "�,., d' hl�.Í":-' �lC""",!,,..jj":""" --'- _h d • ' o·to Adip,rat, alcanco:.: T;.;klaatm'!:lOt. " O • "4�t,, "" AI'�I In,;'Á.locamento e de concentração Lar earam ll1,enSamenle os � o

J

S
_ x

dos seus comandados, difi-I avanç'l?0s.da defesa de DagaDurn, As ,'tltir113S �otici:1s asseguravm
It d dr> fórm a a acão <) que Iilchc:a lU� o general Ro qu,� as palr:)nas de vanguardJcd,u an. O

_ �SSi1. l(a'r �

I ,lolfo Craziélni procura re�lizar l haviam che(!a lo a Mendd. a P1ai.a aVlaçao penlllsll. '_, ' . .

. �. .

. uma finta com os d,::stilCamentos d � ID"W ca IImho efltre A 'hgrat c

. r CJue lançou no vale do \Vebbc fvL:):: dé, en llJ:H'to 'pc na il�a e,·

A rJi,f.\. RC H A SOB R E 'Shibeli, fingindo que ameaça a querda é' penetração ilão fOI tíO

RO �JI A provincia de Balé, quando na ver- pronu"'cí;;cb, te:,d) una cclun·
dade o grosso do exercito d_; ata· do pfim.�iro co�p') ck exercito
que é dirigido para o nortf, ten- cfctu1do urna diver�ão, na dire
do como objetivo longinquo Jijiga, ção d� Hausicm,
passando por Uai. As duas pnnciJ?lis colunas de

Tem-se tamb�m a impres,ão ata'lU' O,Jeram á ma'ri a de uma

de que prevalece entre os etiopcs pinça, que se deve fe":;1:\:' sobie
a tática de crear nú(.J�os de d�· Mablle.
fesa em roda de cada poço d'agua, Acham os técnicos m;l L'l' 2,
eriçando os o"sis d,� niahos de que esse a\"3."";o se OllgiilJ na :1;;

metralhadoras e ariilharia Ew:ira, ce:i&d,� dó: ,'.1: 'vi '\ a prêssão (pe
de sorte a escorraçar e rf'pdir os vem ei;CO;l�::i:l 1.1 no O;aden ao

peninsulares para os areais escai sul, o ti íl·�. ,;] G',lz;a"i, frCllt<.; a

dantes. numtfosa m'1ssa etilpe,

... =

ezar

s s1é

mas

EM GRE:VE OS A'RABES

JERUSALElVI, 27 Os má

bes da Palestína resol'lelOrn de·
clarar gréve geral em sln'll de pro
testo contra o contraba!1do de
armas a\Iibuid(, aos isradj�t'l$ e a

alitude do governo, que qualificam
de passiva.
O protestos rfsulta da deSCO

berta, em JaHa, de carregamentos
de armas, a bodo de um vapor

belga. Em cotos meios judeus

UT

a é

msegura-se c;u� essa carga, no

valor de 6.000 este:linos se des
tinava á ELíopía.
A ESTRATE'CI \ DE

WEHIEB PACHA'

DJlBUTI, 28 - Tudo indica

que a estratégia que está seguin
do o comando da ala direita do
exército etíope no Ogaden, con

siste em prep:ll ar uma armadi -

lha ás tropas d? invasão, coman

dadas pelo general Rodolfo Ora
ziani, no país de matas e arroios

que se estende a oeste do curso

superior do Webbe Shibeli.
TaI se depreende da podero

sa concentração de forças abe
xins em Enir Wadara, que fica
a cêrca de 300 quilometros a

sueste de Adis Cinir. As tropas
que vão contra-atac r o general
Graziani por esse lado ICng o�sam

de hora p: ra hora, informando-I
se, de fonte autorizada, que já
ultrapassam 250 mil homens, re

presentando o grosso do exército
de 300 mil hcmens dirigido para
a região a oeste do Webbe Shi
beli, de acordo com' o plaro ini
cial do general Wehieb Pachá,
do exército turco, servindo atual
mente com() chef� do eüado-maior
etíope. Este plano inicial compor
tava rapida ofensiva para o sul,
ao lonvo do vale do Webbe Giu
ba, afitn de franquear pelo s:J a

massa de manobra \. o general
Graziani, d,rigida FaTa o vale do
VI/ tbbe ShibeL

Na data de' hoj� a Italia
moderna comemOla a maior
data do Fascismo-a mar

e hil dos camisas preta>� sobre
Roma.

'

Ha 13 anos, em 28 de
outubro de 1922-quando
a ltalia minada pela anar

quia dos credo� extremistas,
saída da grande catástrofe
mundial, onde perdêra o me

lhor dos seus tesouros e exér
citos e o eixo da vida in
terna da nação, na hora d�
cisiva para o seu povo, eIs

que os velhos combatentes e

a maSSd operaria,abandonada
ao descaso dos governantes,
unidos, formando uma p�r
feita unidade. vibrante de
palrioti,mo indómito, tendo
Mussolini á' frente, marcha
intrépida, vigorosa e intan
gível sobre Roma, apossan
do-se do Cóverno, inaugu
rando Lma nova fase de
progresso {' órdem.

E, pa5sad03 treze anos

de labôr comtrutivo e dinll
mico dos cami,as pretas, a

ltalia surge magestcsa e for
te, num exemplo único da
historia dos povos,-:-Ímpon
do aos seus InlmJgo�, a sua

inflexivel vontade.

I'

( CONTINU'A O f\.VANÇO r: fff� �1y,) '��Íf f',� t�I
AO NORTE � QW FiHhw :.;xHl tiJI vi! 4i�

naval autônomo

�-::

OCUP/\DA A REGIA�') DO
RIO FARAS MAl

ROM,'�., 27 Foi ohcialmente
anunciado que 03 corpos de tro

pas nativ is d'l Eritréa deram ini
cio e 'a rranhã á ocupação da
rC'J;ã) d') RiD F3ras-Mai.
"'Os chdes das tribus de alll

d;dJ. regi.'io jà se subm -terarn �.3
autoridades militares italianas.

1\ EMD/dXI\DA DRASILFI·
RA DES\1EN'flU

LONDRES, 28---Na frente nor
te da Etiópia, ii ala esquerda d·)
primeiro corpo de exército italia
no ocupou Megeltah-DeLrasio'1
no correr do dia ele hoje, eu

quanto que a ala direita atingiu
Adihomah.

RDMA, 27 A
,. 1

r!l1LJJ1Xa{].J

do Bra,úl desm .ntiu, 'l;��(Jrl),amc1'
te, rm p�!estra com o r pf"5rn'
ta:1h� d�t Uo.tcd Prcs::, a no!icia
cie que o contrate <obre o fvfl1F'ci
monto d,: CiU,C á Ílalia tc.:t,;ta sido

ROi\;lp" 27 - O jornal oficial
nublicou decreto creando nas

l1ha.s do Dcde caneso. no Me
dit -rraneo Oriental, junto á
costa da Asia Menor, um co
mando naval autônomo.

politicas.quaisquer

- ---

Notícias do R'o, recebidas nesta capital, dizem-nos
ter sido no.neado pira Chefe do 50 Distrito Naval, C011

orcendendo os Estados de Paraná, Santa Catarina e J\ ;

G. do Sul, o nosso ilustre co itcrrâieo Cap.tão de M"r
e Cuerra sr. Lucas Alexandre Boitcux.

A séde desse distrito é esta cap.tal,
Cailsoll g, cinde júbilo e contcnta,n:;nto essa I1nti

pois, se trata (1:; um oficial de talento; cultura c va,

A conceituada e afre�u .za-
� ss.rm C eSQ Tres lrmã.», bi-se
rnaaalm i. te, expõe! =m suas luxuo
SJ.s mont: as ilft;gOi de lindos pa
d Õe3.

Ontem, not�darn�nte, as vitri
nes d'lqu�la casa, que desfruta a

p:eftrencia do 1105:0 grand-mond,
estavam deslumbrantes.

E·cp=rid:i:o /'l.m:n, as montras apre
sc:n'a\'ar11 11m aspeto encantzdor.

NotélVE'.-se ai!!da a variedade
ineguaiav,l cL� sed IS belissimas,
muito aprc,:iaJas p :las �ove:�s
flori anopoEt;; 11'l5.
A's ncÜes d� sabaJo e do,nin-

USZlr O SABAO lNDJO quer
dizer, economia sobre todos
o� pontos de vista.

Ao contrario do q�l_; ncti
ciara�n os v�Sp2í·ti no s (l.�sta

c�pjtaí S()J::� o lFlUf!';;:(o l�O
hlate Sl."(ff/í!z7 f,)'!1)3 h 'i:
informauos 1�� Ia Cap:!a:;:a
dos Port.)s d�jtc Estad.), cp:: O 11 ��� id e�1 te
a f112S:11J e3�e v' 2 110 lo :al d) l!I

knj�']� ..ya?ll . eesinistro, em scgJida a) pedi- í(l _

do de SOCO! ro, representa la
pelo Com.l ,do da FortaI za

de Anhatomlr:m, QU2 cnt.·z:
tanto devido ao Est:ldJ di)
mar nãJ f'li p jssivc1 aproxi
mar-se c pr:star ao navio si
t1 ;s�rA' l ) .... 111'" lF'r so �Ol-"O�.l.i, l C. U _ '-j'- _ j '--i t,- ...... 1 •

hf.J ".11 )�! nos mais a Ca.+ ríl1w:la':tc 1;0, oficial da marinha
tania qüe o rebJCadoi" F/oria-I ja:'Üuê',1 d "tacado nagueb cida
ílojJoiiJ, unica emb:.1rcação Je

'I
de (' S,�él p�zar p::b incid:-:::1te de

Cjue dispÕ2 para SOCOr!";,S, 23 do corrente, quando marinhei
maritimos, está impossib:!i-- ros ameri..:anos rasgilfum a bandei-
tado de movimentar-se. ra nipôniç,l.
L060 que I) te.llpo !l1clho· E'11' seguida o comandante Pi-

rOL! a Capitania mando:! lIll1a ckens dirigira-se ao con�ulado de
de suas lanchas verificar a Japão. O incind;::ntl'! seria consi
extensão do sinistro afim d_ de�ado a:;á:n definitiviHTh�nle er.-

abrir ínquerito a respeito. Cerrado.

CHANGHAI, 27-C)muni
cam d� Tsing Tao que o co:nan

danto! Picbi13, da 5a. eSluadrj.
lha amc:ricana de submarinos, a

comranlndo d0 consul dos Es
tados U:Jido'l exprimiu ao co-

tl!a �"", "�'... �i ;.�n�te.1IlE!' � �'1;o::, [!" ��- � rt!i flli ��� a ��i ti,JJ, W � ...t;;r;r � ii "*� �� '" (t;.' �1;
� �# �

iW �

�a��lf-� C!-� �'�� ��r}?���Ç% cl'i:oN6R�S� 7_:;:�é::rdo:0:��:�o��:do hoje �(\$
,

na Tesouraria a aplicação das sançõ:::s financeiras á Itdia será In!

cia:la a 29 do COífel1te.

Foram proibidas por ('ss� dccrdo as exportações de arma"

e explosivos. Não se aplicam, por enquanto, as mnç':"tcs ás mcrtildc-
rias de qualqul�r espécie, constante,; do anexo 2 do cLcret.), i�to é,
mataias primas, divtrws metais, borracha, animais de traD5rClL�,
como cavalos, mulas e camêIos, etc. A pruibição de Com cimento,
de créditos á ltalia será ainda fixada peli!. Tesouraria.

Devido a angnstia de espaço sómente amanhã, po
deremos cO!ltil1l1'1r o rc10,'; das ,:.Hldacio:-:üs façanhas de
Osorio Silv\�jra, no j )�) li" DélíTciro:::.

I-ioje fomos procurados p210s S1"S. Graciliano An
tonio de Souza e Manoel Sebastião de Souza, dL1as víti.
mas do cscro'luc, qJe se ilZCréli1l acompanhar do sr. João
Batista V>l1"8, cuja illtcrvençf.lo evitou que o meliante pro
seguisse na sua vigarice.

l\ssim, possLlindo mais pr,sitivos e seguros infor
mes poderemos relatar o fá to com mais precisão.

CENEBR A, 27--0 governo francez infcrmou á Liga que
cstava di�pôsto a aplicar as sançües econômica' da d"Ja qun fôr fi
xada pelo comite de coordenação, a 31 do corrente, pedindo EÓ
mente qr:e entre a decisão do corr,ité e a data fscolhida med·. i _IT
quatro dias completos para tomar as últimas di'posiçõ::;s.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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••�E S T AMP A R I A � C�SACOS DE PELE EGD�
� RENARDS

O'Crep Mongol todas as cores de 10$ Por 7$800 �
Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de 30 , Casaco de Pele, tipo da elegancía, por 550$000

cores de 8$ PJr 5$000 � Capa de pele de 150$ Por 110$000
Crep Marrocain, sortimento de 40 côres de 9$ 6$500 � Renard de diversas qualidades de ] 00$ » 50$000 I-Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12� 8$800 � Idem, idem idem de 200$ » 1 00$000
Toil cie Soie C[ todas as cores de 7$5 » 5$500 'ii' --------OO�:e;Z1'------_

Seda Pelica q todas as cores de 7$ » 4$500 � Colchas de Seda ZSeda Pelica estampada de 10$ » 6$000 � Colchas d d 3 bi
TOI'l de SOI'e estampado de 13·$ » 9$000 r..��.� C I h de sed a com ICOS 36$000

'" r o c _a_5_e_s_e_a_c_om_f_ra_n_ja::--::o;:��� 4_0$0(,0 hISeda listada moderna C{ diversos desenhos de 10$ » 7$000
�.:-..�;�_;

Sultaneta, sortimento de 40 cores de 9$ » 7$000 Linho I rlandez para homens
CREPE MONGÓL FRAC�S sortimento completo de

todas. as cores de 13$ » 10$000 Linho Irlandez para ternos de homens, artigo modernissirno �Seda Laqué sortimento de 30 cores de 8$» 6$000 de 1 0$, 11 $, 13$, 14$, J 6$, 18$, 2(J$, 22$, 24$, 26$ e 28$
Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese- ------L-i-n-h-�--:r��C�etonenhos modernissimos de 8$ » 6$500 _
Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura 16$» 1 O$OJO LINHO BELGA de 2.20 rus. de largura 16$000 t-Sedas ultra modernas!

Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000
Cretone 2.30 ms. de largura 5$800 NCretone de cores 10 1[4 de largura 6$000 LI.-----------L-u-v-a-s��l!�it-e�i�ra-s-----------
Luvas de pelica de cabrito da melhor qualidade O30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000
Carteiras Finissimas ultima palavra de 15$, 30$, 35$, 40$, (fJ54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000

__------------_��---------------

Capas de borracha
� fIJI�

Capa de borracha para senhoras de 120$ Por j 00$· )00
� Idem» » » »» 160$» 120$000
li1 Idem» » l> » finissima de 200$ » 180$000

� I Idem
__

»

__

»

__ i_m_p_er_m_e_a����_en_s_d_e_2_2_0$ » 18_0$000 tfIIJt
� Meias Mousselin �
n

I-� Meias l�J·ousselin ultimo tipo modemissimo 9$, : I 0$ e 11 $000
� Chiffonete, as melhores meias do Brasil por 14$000

1 $6 Por 1 $200 � Meias de seda natural, reclame .

7$000 tfIIIII2$ » 1$500 H Meias para homens artigo fino de 2$3 e 1$500
.....C

2$000 e 2$200 di Meias de seda Tango 4$000

>I .--Gravatas, sortimen!O sem ;::,al po� preços fantasticos
ii �

�ASA TRES IRMÃOS,
lé ;; ?mica que vende as suas

2
cadorias 20'1· mais barate que

I 4•1.:,' fIJ 2 I as praças do Rio e São Paulo,
• O I " �I"('::U o serem as suas compras lei. ;:w

dirétamente.

I •

i 1000 mts. de retalhos para liquidar cl redução nos preços 50·,. i
'8 HUO � L.." 0:

e··'����������������������������--'����eG$
GUERRA

correspondendo pra�enteíramente a gr.ande. confiarlça e indíscutlvel
preferencia que lhe, dispensam os cat�rlnense:s,torna.ndo-a ? único em
pório da elegancia I.e da n:odd nesta IIr:-'dé?' Florlanopolts, esta ve ricíe ricí o

os ma;s variados, VistosoS e bellsslrnos padroes de sedas.

Formidavel e inegualavel stock de tecidos fillissimos

As senhoras e senhorinhas fiorianopolitanas sempre procuram a famosa
Vasa Tres Irilflãos, pela fidalguia do trato e pela excefencia e durabilídade

.
dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

c

Ld

Ul
c(

Crep Podange Estampado modernissimo

Crep Mongol Estampado Idem

Crep lingeríes Estampado Idem

Crep Estampado de
--------------_����---------------

Morim de côres e opala

Orap de seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de Gazelle, sortimento de 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Arnôr, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$
Ve/ludo Chlffon Francês da melhor qualidade de 60$

Por � 7$000
» 20$000
» 17$000
li 1 9$000
» 15$000
» 11$000
» 14$000
» 16$000
» 40$000

Estamparia das mais ricas e mais modernas do ·Rlo e São Paulo
encontrar-se-io só na Casa lRES IRMAOS

13$000
12$00b
12$000

14$, 1 6$, 18$ e 20$000

MORIM de cores sortimento completo de
Opala fina de todas as cores de

Opala Superior

, .

. .... - ,�)' .. �-
.. ' .,..�.....,._: ....

"
.

� . .
�
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\/illa Balnearia
�e ainda não tem um LO'TE de .crreno na

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UY'l ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidarr ente approvada
lPf' M"IIS í' ". I

pe a re eitura iumcipa ce 3.0 jose, cU,a ccp.a ac: .a .. 3(.

archivada na mesma Prefeitura.

Um coniracio de compra de terreno da \ iIIa Balneária é

O melhor presente e Natal que V. S. oo.·e brindar seus {llh(ls.
Llnõn Visla Pcnc romlcc.

EGplrznàiàa praia r)rz banhos.

Optirna ncsrente
õ

e agua! olourzl.
Terrenos r om p l e tcrnr nte plcnoe,

A VILLA 6AU-lEARIA DI::,TA o:

1000 metros õo Ponte H2rd!;o L.JZ
800 ào 6�a�àe Quarrrzl Fe0eral, zm construcção.

, ',- upa E:s::olor José 30iteux.
a séàe ào Districto loão (?c5sôa.

�F:rvida pelas LnLas de Ornnibus de Floricnopolis
n ri' l'

,..... ,

l'essôa e 'lonanopo l S -- Dlguassu.

Prestações mensacs desde 30$000
A 50rieàaàe se cncorr equ àa construcçõo õe Préàios

0.:3 161e5 oGquir.ào5, rn eô lc nt e o pcqcr.iento oe uma zntroõu á
ur.stu e o r-esto te 12m pnqomantoe meneaes,

Irformações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

",

bem!

9.000:00D$OOO
38.000:000$000
18.170:403J540
Í 3.496:9 12$94<)

2.435.044:063$157
4.1 S3:406,�606

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS :v\AIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABIUDAD. S ASSUMIDAS EM 1934
SINISTROS PAGOS EM 1934 ��:� t;1$

Al"'nl••, Sub-Agenl•• e Regulador•• de Avarias em lodos os Estados I
do Brasil, 110 Uruguaí e lias prin�lpa,s praças estrangeiras. I

F· ��
,_ Agentes em tortanopol ts : �.,!'

',',� � ." !J' ftif;,; i!.;,'
� ���- Campos Lobo & Cía. �, ��
� .�� '(;"',0'\ m1

& Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 é7�\ �(

I TELEFONE N. 1.083 END. TL LEGRAFICO ALLJANÇA � �1

;.•,� lEscrítórios em laguna e ltajaí l.•.�,;.; �
..,f,�,�,.I.,'i••.,�.�� Sub-Agentes €n-. Blurnenau e Lages :�.? 1,:;'1

� ��
Ge••••eW�G-------�-------�����••�� Si��@.I�� ���7�,,; - ------:;=

ForrnicJaveis sr rtelos prcprtcs, ires vezes

per semaus, tcdas as u{iun
das, terças e Ecxtas-feiras,

1
-
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DEPRIME o c
�,

t�.�·"""
..A.:·,"

!.'f!!t!! j[P' /', ,,:

�

/

A GAZETA Florianopolis 27 -10-1 Y3'
3

e f :.L�::--l( -::- ..;;.--:� :S'X'��W��,V"'4

�.'!..=> --=----==:-:�"!:. .;:.õ;..�r-�"t.l�
;,;;-�;.......--""'r """"3:""D

r '1 M *

PARA A HIGIENE DA PARA LI

POR MA ri:) Ao 11\;�E M.:"� r; ��:

��a�� eq����!J'ae����! a��e; �m excelell���o�e��V���� �i:r���el���e�:��i!s� �e�:T I �l'L:·-:':A'I ::,,�
,..:::

�=:"�'t�'''����''''''''''''''

uma limpeza diaria da boca �mpar moveis e utilizar agua tam ·se nelas as abobaras ii!lJ ,f"j ,"""" 00' ")_A ze: �TA

é suficiente, sem ter cm con- dO� uma pequena 9uantida. cortadas ao meio, deixam-se �=-� _,

.

< .,. � II Dr \n-,·�Io��lNõÊptNDi�T·F
ta os prejuízos que causa a

e e arnomaco liquido. refogar e depois arrumam-
--

"""�'='L"""""'''''',TZ''�, 7"","� I ,,\LDATOR':,S DIVERSOS

-

perrnanencia prolongada de ESPARGOS COM QUEI-
se numa travessa. Cobrem- r> r� i �,':> -. - � --

partIc�l�s de alimento nos JO PARM::-ZÃO-D '

se com farinha de rosca, re- "Ponto de conchas" soo I
=..� .... -�

- -,:"'",-�';=;:::' c;> {1""S 0_

intersticíos dentarias cosidos o

�

id
epors de &am-se com manteiga derre-

7\T'
-

Deve se f t'b
u aqueci os, toma- tida e vai ao íôrno para co- 1

' la, carreh a: 2 direito, 1 vol �:.o s ira deooloido o otiginai,

r .' d
a zer am em a se um prat I) que possa i r ao

a. catre ira: 2 direita, 2 aves- la 3 - V'" a 1 II 2 r'
»ublicado ou "ao.

irn

f �e�� a boca depoIs, das fôrno, com um pouco de
rar. SO, 3 juntes, 3 avesso, 2 direito, ?'

Q. C o

r/,
voi � direito O conceito extiresso em a-i:

re elço'-s para o
I '

� avessos, :( juntos, .!. avessos 2'
' u • , l-

I t
.. I ,que ,e ex- manteiga derretida e sobre ,volta, I direito, 1 voltei, 2 di- r it I 1 3

';0 a' collaboracõo me··I'O "0"-

ce en e a seg t
' 3

oireiros, vOlta avessos etc I
",. v"

um e mistura' esta coloca se uma d MA
reito, avesso, 3 juntos. etc. I?

' "', "..... "cllac; " não [,:;·'."(3 ('71 "'<1:1"1'

sabão medicinal em pó 70' de e's
-

.

cama a ; RMELADA BRANCA- 2 d
__ a. carreira: tocla Pêlo avesso. ,,;,:j:J I

'

•.
'_", n v:

gramas' glícerina 150 'gr'a o
��rgos, ,polvtlharlos com Cosinham-se bons marmelos

a. carreira: ta a pela avessa. /30. carreira: 2 direitos 1 vol- i:' 1.' 1 ,a"(;'�lC,:�:". endôsso tsor parte

, ,
_

queiJo ra ado mais un d
.

d
.

' 3a. carreira: 2 direito, 2 aVê;- ta, 5 I I
,,- ,_,v

mas; essencia de hortelã 1 de m tei
I, la epois e tiradas as peles 3' 2

avessos, v» ta, 2 direi- r'

, an elga outra de espar
,so, Juntos, avesso, 2 direi -" 1 ? '1 I

. e» -� '" �

grama; tímol, 1 grama; aCI'-lgos outra d' " ,- com ump.ano e escorre-se nu- tIl 3
_ la, avesso, .JjUi1l0S, avesso .'.,,)liiQ.�UraS

e queijO e as
o, \10 ta, avesso I volta 2 d" I I r: '\ v

do benzoico, 1 grama' men-I suc�sç:ivamente' d dSlm ma peneira de taquara, Des- 2 direito, 2 avessos, 3 l'unto,' ,�eilo vo,ta,:J avcs io etc. �\;' -:'r' -..

I',r
�

44$000

tal, 1 grama.
'

IIltim; se, d t' . lev�n o a cascam-se em seguida e pas- etc.
a. carreit a; todo pelo aves- J',' "� 2 :$000

ca r d
e ann la e lOS' sam-se em peneira fina. Para 4 d

<o. I !,I ,\r:STI.E 12$000

PARA COLAR VIDROS- retl'degapa com mant�lga der- cada quilo de.massa 1[2 qui- 5a, carreira: to a peloJave�so, '5a. carreira: 2 cL..:;lo, 1 ;,.1',) 4.<;';,"(\JC')O

Da ara corar vai ao fô I d
a, carreira: 2 direito av lt 7

T
ie

eve-se us ar o seguin te: co- no qu�n te
r-o e assucar cristal em ca1- sa, 3 junta, I a" 2 •

d'
.

es- v» a,
.

avesso, I volto, 2 ",,'e,· I'!!,'. i\V ULSO $200

Ia de pescado IDO .
.

. da, a qual deve ser limpa e I I 5'
V"SO, rrerto , Ia, 3 IDn'N, 2 direito, 1 volta A r ,ZADO $300

alcool de 900 '150 grraalmTIaasS" ueOs diversos modos por clarificada. D2pOl'S de coada rel'tVoO tal' avesso3, ..

1 volta, 2 d:- 7 aV�5SO, J VJb, 2 direito, et",'
g q se p d

,ave55 t
' t: cc, . ""7'{ ucia brr: co.no

resina comu� em pó 20Ó gumes f�r�� preparar. os le- leva-se ao ponto de quebrar, 6� carreira�' tal� 'I" ele. /60. carreira' to-la pe:o aves- JS . ·1;, :3 te. ;!i:'o�
.

,,�s U��.
gramas, Dissolva-se a ',cola ciosos'recurso� �samcaolss,,'nPhrea-rael,tira-se do fogo_ e junta-se 7a: ca,rr.cira; 2 direi:o� �eJ��::

SO" nun
:

O',C (JS':! :!hIJS, de,'cm

de pescado e TI I I
a massa leva se de I 2 d

7i.!., carreira: L':nl á I se
'

I a COO, Junte' principalmente pela facilida: a� fogo 'd
laVO tas, "<"0" I ,vai,., 7 a""a reira.

o
o. cm·

.. , .. a c 'w f),relo,·G,,·

�e�����-�e P����taant:�s��ta� ddaesdeassecacrOnmesbinarem com to- dparaLq�:���n p���ee ���nf�'�� I v����a;reidrait:e:tt�)d'a3 pj�lnotoas,v esestoC;' p
I rt\�., j- ,�',' :�:i� :��'

o
' - on+ ' . A I "·...·h:'" n\3Y1'P,? ��i'V ã'l

com "ma espatula de madei.
. . ogo que comece a fero 9a, carrei,", 2 direita 1 It'

, ,0 I ng 63

I..
'

...

' ... ..,. '-'� ..

bra, até obter uma massa ABOBORA D'AGUA COM sveer ,r,etdlra-se do fogo e T12exe- direito, 1 volta, 2 (.iirei�: j J R
I:'j Lt ;.i�i,;

randa, que se guardará, em MANTEIGA-T
am a um pouco, poe·se ave;sa, 3 juatas 3 amsa 2

a. co"eirl: .1 �'.rCj �().' 1, vol- J.\ CI)'�S. M:\I'Rli, 51

umspotezinho de vidro, abobora pequenaomcao-Ssl.enhua�Sa e� segUida n�s .fôrm�s e ex- direito, I volta,' 1 direito, I 'vaI.
ta, I aVesso, 3 )U�)L 'i, i V'v �l, 1 i''-1:;, ! ,(lS6

elll e
' e pocm se no dia Im d t

avesso, I volta 1 ilV�-S'" 1 I ._�

...

,

ssa precaução, endu-I em agua c sal d
. -. e la o, por ta, 2 direita, etc.

' c", ,-

;.s,cera rapidamente. escorrer. Vai ao f�gO el���� ��f."ço de 4 dias seguidos, ao /Oa. carcei,", tado pelo aves- t"i":::�;...3.-+;�Itt:-, �, .' \ [��,m� s �li;H-reSj:l�i1cle i�;eu

!i.�
,--' ,",,,''o, to H p'.' c,,,,,.'o, °O"to Negre Dr A t

'

S'tova flp-Ilnj�"
--IA tMDf'r"-S$ PJr qonn un!l. C3S'C' ' L 3a.�I,�'��_

,. ,-
-

BJ�tínin(lp.lO

V I'.. II- \..-crep arrocain, sortimento de 40 !,,A"�.íhr..lí'C.i'l�A 1 rALlANA Aprese n t �"" �-: ':':\
Curifb:l--Pctrar,_a CadaJo

,

I" . _.:::� .Nftaa,�"np., E O PROBLEMA DAS CAPE' BOM 50' NO
" 'J ".�

NO ESTi\DO DE SANT'"

SANÇOES praç-! � d�Nembro A sub-Inspetoria do Servi- CATARL:A:

d If' 1111" d O -t ROMA, 25'-A imprensa finlania Paschoal ço de Fomento Agr;cola nes· Ararang,'á-],ime \hodhnuoen

a ...oml e os ezo. o italiana continúa dirigindo-se la capital está publicando An;taroii3 -,'c "b,l Paes

c�ntra a aplicação d.e san,- ��;?!C�������,X��I edital, cO�1Vidando o sr. POI-

\ L\�g�l':l�- {;1:'10" l� Schmidt

GENEBRA,25-0 Comité dos Dezoito foi convo· çoes por parte da Liga, di· II B d d P t !li tos MoraiS d, r: as tro Velo' o, E I,�J'.'" '., or C,mpa,

cado para a manhã de 31 do corrente, pelo sr. Augusto de zendo que as Sa�lç?e.s for- �M��
O as e ra ct � ajudan,te daquele serv:ço a \ B1

,: �c'r�r ll-
I

,':: "}O, I L:i:!rio

Vasconcelos, presidente do Comité de Coordeuação. m;:tn uma cousa medita, cu- , ,li ass li !TI Ir o "'u cargo 110 prdZJ Bow C'" o - J l' 'n S""O<;

A Conferencia dos Estados membros da Liga das jos resultados talvez impre- ri Sãa por este, canv,dadas il de 30 dias. CanO.ill1,,-,s-Peclro Tür:es

Nações reunir-se-á na tarde do mesmo dia. vistos ainda trarão alguma 'ra as par'.ntes e p"was am'ga. ii Crez 1;0 -o vaUa ,'mira

O objetivo das reuni5es de 31 do corrente é permi- surpreza sôbre os povos, n dejOAO ALCANTARA !l�
"' _!.lI C'I'. .( :;';,1" .:, r 'o Ha"

tir aos representantes dos referidos Estados tomar conhe· que adedr�!TI ás sanções. � DA CUNHA e HE!{· ij!., EoHop. 'ricos 11 crc:,.ciLlI11Zl
_' r:':w:ah Alves

cl111ento das respostas que os g"vernos deverão enviar a E' Opl111aO geral, na lta- � MENGARDA SE G U I i!J II.;;;;,; "',; � �
. : C,· "nh,

28 do corrente, quanto á adesão ás sanções e á entrada em lia, que a Liga' das Nações � DA CUN�A, para �"i,. �l': . . f' ltaj�í-,-Ev:I",? H ,·,i

vigor das mesmas. consegUirá sattsfazer ás eXI· I' hremam"sa�u" 'ffi:,aa de li ' En;,"a gratli;lam,n>e a f,\In: j li)a-VíCe-l�", La"ôid

Uma das tarefas da conferencia de 311 do corrente gencias das nações direta· ft g,aças aa LSa amvma,," ii\ <

modo seguro e mrahveI para 1 101l1V,,:--X'l'.'er ;)che\.k

consistirá, em fixar a data da entrada em vigor das sanções. me�te prejudiC�jas pela apli- � de seu. casamenta" "us Ii· il a, cu,a da EPILEPSIA. 'I' Lag�s -!Ios3an��1 N..:v;�s

I caçao de sançoes econom I. � lhas faraa celebrar as B ha- [� c" tas para a dr. Buchm'no. I' Lagu;; a
- [', an."co Chago, M,·

A POLITICA FRANCESA cas anti-italianas, visto que � ras da d.. 29 da (a<rent" II Caixa Pastai, 2658 - l. ch.do

CINCOENTA MIL ETIOPES os prejuizos sofridos pelas � na Catedral Metropolitana, � Rio de Janeiro - Brasil" Mafra -::-Pompilio Claudio

f 'd
- b'

- Mj •• ti Nova ""!l0
- J 'A I

re en as naçoes, su Irao a �������.:;If'!���� �;��4íiW?li�llJ!iíliPí-:J .

I 11.:-", -J 0U) ase lC ler

milhões e mais milhões. A
Or:ea 3-LJó",i �Aatos

indenização de tais somas
Porto União - Héln i"io l\1des

deve encontrar muitas difi- Tende a �um'�8m16�...,�'
�

Rio dJ �'Lll-AristideS Meio

culdades, pois os que deve.
,. U !iii � � � 'a @i São.lU ._:-josé Cocra Vaz

riam pagar estas indeniza- � .._".,.��
S, Fi L:,i.:isco Guaacy Goerresen

ções, são sobrecarregados a te
-

� re- Ol'il'flt �� S�?> ;uím-jJão Palma

com despesas decorrentes
nsa... ln.... •• e til� "re TI J ucas -Omlda Ram"

rios projétos de rearmamen- III· Pclania e ai eh eco" Tub"rã0-.] ',agu"" F..oca

to, que surgem em toda par- SI
Urussa 1sa- I-Lm:;ro Calvos,o

te, ovaquia

PARIS, 25- Como tem

acontecido variaG vezes nos

momentos de graves crises ADIS ABABA, 25- Cin-

internacionais, a politica frein- coenta mil homens das pro
cêsa se apresenta, diz o re- vincias de Kafa e Wollega,
ferido articulista, agora no marchando ininterruptamente,
caso italo-abexim, no pa- passaram por Adis Ababa

peI do amigo da paz, cheia a cami!1ho do front. Estas

de solicitudes, como um in- tropas são comandadas pelo
termediario desinteressado, governador de Kafa, Ras Ge

Embora essa atividade me- tatschu Abate, ex-ministro

reça certas reservas, no pen- etíope em Paris e delegado
sar dos proprios amigos da em Genebra. cujo pai era o

França, a reivindicação a Ras Abate, que se distinguiu
ser inspirada em todos seus na batalha de Adua, ha 39

átos por fins nabl es e de- anos atraz. As tropas mos

sinteressados na salvaguar- tram-se vivamente entusias
da da paz e de uma conci- madas pela causa etíope, de

liação equitavel e seu dese- vendo prosseguir a sua mar

jo de ser, em todos os paí- cha diretamente para a fren-

ses, assim julgado, não tem te.

sofrido o menor prejuizo.

De regresso
ao BrasilComprae para vos conven- �

- .', ' D
.

�

cer o formidavel e economir PRA<?A, 25.- A Lnsao 1 emallÍcentreail)!J!1.1a
co SABÃO INDIO. e. alI Checo-Sl�vaqula . tende, � .aumentar ,ca.da vez m:llS,

_ \
Visto que as dlvergenelas, prll111tI vamente llmlL'ldas p.ua o

VENDE-SE uma pequen� ca- terreno diplomatico, a�astram-se agora s,obre partic�tlar\2,s,
sa na Rua General Büten- Na fronteira polono�checa, perto de Odecerg e Ma::11(iSCll

court n. 67; mais duas pe- Ostrau, chegaram seis famílias com 24 pes:íoas, as quais

quenas e um chalet grande á lua foram deportadas por ordem do governo p�IO:lêQ,. PrCsu"

Duarte Schutel, 25. me-se que o governo checo -slovaco, em vista dcsI::s

A tratar no CAFE' ES- acontecimentos. tomará medidas identícas no sentido de

TRELLA. deportar cídadões poloneses residentes nest2 p.1ís,

ROMA, 27-O card;�al d.
Seba::otião Lc;ne arccJispo do
R·

'

\1) ce Jan_;iro, chego.! a Gc-
nova, onde embarcarü no dia
31 clJ cOITeiltc} a borJo do
Augustus cQ.i1 destino ao Bra-
sil.

'

RESFRIAO
-A 1-F

(
I
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A OAZETA

GazetaA

Dr.

Ex-assistente do

�.
� Dr. Casar Sartori

Clínica cirurgica-operações

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Trajano,51

Phone 1.618

Residencia:-R. Es.leves Ju
nior, 82-Phone. 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

,
. ,

Clínica�Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dtr

Resid.:-PraçaPereira e Oli
veira, 1 4-Teleph. 1353

ConsuLt .. --R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 15 ás 18 horas

I Dr. SYLVIO
FERRARO

Clinica de Crianças-Mo
[estias de senhoras - Vias
Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

ElectroterapIa - Ralol
Ultra-Violetas

, CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trja no, 21
Fone 1384

Dentistas

Luiz Freysleben
,Cirurgião Dentist

- RUA DEODORO, 30 -

PASCHOAL SIMONE S. A· f
/ LIVRARIA MODERNA

funOaOa em 1886

Rua Felippe Schmidt r.' 8

faixa postallZ9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographla, Estereolypia
encaClernaçí'io, Pautação, Tra
balhas em Alto Relevo elc.

Lojas

B.

Indica:

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Advogado

•

reira tem seu escrlp-

tório de advocacia á rua

Vísconce de Ouro Preto

n. 70. - PhOJ1P: 1277.-

Escriptor io :-Rua 15 de
Novembro n. 50

I(EClifirio raixa Agricola)

ITELEPHOHE, 58

�

Dr Aderbal R. I
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
Fones 1631 e 1290

-

... Dr. Ren-ato= I

==Barbosa== I
ADVOGADO I

Rua Tra )3nO, 2 (sob.)
Fone 1325-Atende c�a-

mados para o intccrior.

RUA TRAJANO, 33
Telefone, 1287

Des. Salvio de Sá �
Gonzaga II

E
.

Dr. Osvaldo Silva I
Saback �

IIII
I

ADVOGADOS

Garcia

Grande concurso desporti
vo de fiA Gazeta"

SE'RIE A:-Atlético, Avaí, Figueirense, lris e Tarnandaré
SE'RIE Bi+-Clubes do Estreito, Coqueiros, Saco dos li

mões, São José, Palhoça, Biguassú e Tijucas
AS BASES PREMIàS

(clube a que pertence)

(nome do jo}ador)

(nome do clube)

UM FESTIVAL

(nome do jogador)

(nome do clube)

Pela nos.. historia
-

-0-
DIA 28 DE OUTUBRO-S. SIMÃO

1631-Em pernambuco-Uma grande ex, .edição hol
landeza, commandada pelo coronel polaco Artojo: ky entra em Re-
cife, Estad" de Pernambuco.

-

I 773 -Bispado da Bahia--O decimo arcebispo da Ba
hia, d. Joaquim Rodrigue! de Figueredo, toma posse da archidicce
se, governando-a até o anno da 188'0, quando obteve exoneração.

1825-Tralado com a Ingitaerra-uà g()v�rno do Bra
sil assigna um tratado com o governo da Inglaterra, obrigando-se d.
Pedro a resumir o commercio da escravatura nas costas da Alrica.

18g0-Reconhecendo O governo republicano-s-Se dia
de hoje, S. Santidade, o Papa L�ão XIII, reconhece a republica
brasileira, proclaulada no dia 15 de Nov, mbro do anno p. passado.

(ComplIação de L. Nazareth)

Junta Comera
cial do Estado
Mês de Setembro

ARQUIVAMENTOS

No. do arqfl.343
Data 24-8-935

Foi arquivada, e n StsS'ão 2e
hoje, uma lista nominativa dos so

cios da Caixa Rurai União PI

pular de Bela Vista, sociedade
cooperativa, municipio de Concer
dia.

No. do arqa.- 344
Data 24-8-935

Foram arquivados, em sessão

de hoje, os seguintes documentos
do Consorcio Profissional "Pafria
Nov�', de Bela Vista, mumclplo
de Concordia, a saber: a) lista
nominativa dos sociOli; b) at� de
coniltituiçlo e instalação; c) Esta
tutos do Consorcio.

No. tio arqu. 345
Data 9--9-935

_-------------�-
.�r tt.;:o,_�,.��..... _

[MédiCOS _A_d_vo_g_�,�do_s_,_
Cesar Avila

Caixa Pos ta), 110.

I
.-

11 SE'RI&; � ISE'RI§ A

I Dr. IIvo d'Aqu·ino Qual o clube de futebGI Qual o clube de futebol
Advogado male Ilmpatlco? mals.eimpatlco?

BLUMENAU

Diariamente, publicaremos qua
tro c:aupons, õiuiCliClos em õucs
sl2rilZs, ccbcnõo aos 5 clubes õo
rapital, ou selam os fIIiaClos á

Rua João Pinto, rr 18 f. r. D., a série A; e aos clubes

b d)
CIo Estreito, roqueiros, 5aco CIos

(SO ra O Limões, 5ão José, Palhoça, ar-
qucasú e Tijucas, todos não filia.

Das 10 ás 12 e das 14 ás 60S, a série B.
Assim, A BA2ETA quer rcs-

17 horas ponõer aos seua leitores essas
interessantes perguntas:
-·Qualo melhor jogaClor Cle tu

tzból?
--Qual o clube de futeból mais

; simpátic:o?

Dr. Pedro da Moura Ferro Preenchíõos e remetiCIos a esta
Rl'cação os coupons que publico
mas àioriomente,·-aos c1omingos,
ás 9 horas, for-se-é a apuração,_
C;Jm a presença àos interessac1os.
HOTA: Os coupons de uma sé

r+c, que íõrem erraàamente preenRua Trajano, n' 1 sobrado

I
�hiàos com a lnôlcoçõo

õ

e clube ou

[oqnõor de outra série, serão inu-

Telephone rr 1548 nlizaàos no apuração.
-

,I SE'RIE A I
Accacio Mo.. Qual o melhor Jogador

1 de fUt2b I ?

c /Ubé'O que pertence o jogador

(nome do votante)=-lI�__(n_o_m_e_.d_O_v_o_ta_nt__e_)__I

(T\Ome do votante)

DIA 27 DE OUTUBRO-S. ELESBAo
---00---

1645-Príneipado do Brasil-Por decreto d;vla d.ita,
d. João IV eleva a principado o Estado do Brasil. Desde ahi, até

5erão conferiàos 005 primeiros 9 de Janeiro de 1817, o herdeiro presumptivo da corôa teve o titu
e segunàos lugares. Poro a série
A, ao qual farão parte At étlcc, lo de principe do Brasil. De 16 de Dezembro de 1815 até a In-
Auai, figueirense, Iris e 'Caman- dependencia, o Brasil foi Reino, unido ao de Portucral c Alvarez.
õcré, "A Bazt?Íc" conferirá uma ó

rica taça, com grauação em ouro; 1722-Minas de GOy:1Z-CheganJo a S. Paulo, noticias
2. lugar 1 bola tipo inglêso. Ao d G d

-

d B h I B /} t. '

melhor jogador de futzb ó l+-J. lu- e oyaz e os serviços e art o omeu ueno o
v nnanguera, e

gar, uma meàalha ô

e ouro' 2. lU- para lá mandado por provedor das mi.ias o sertanista Lo rrenço L�·
gar uma meàolha àe prata: PO�a I' d d
os clubes e jogaàores àa série B

mes, que evou cornsigo com a patente e mestre � campo o seu

pubf lcnrernos oportunamente os irruào João Leme.
premlce que li!stão acnõo cuiàa·· 1816-Combafe de Corumbá-Tendo o general onen-
àosamente i1stuàaàos.
HOTA··Os lcqcõor-es OOS clubes tal Artigas, com um exercito de 1.200 homens, invadido o territo-

filiaàos não serão ronsjélera�os rio das missões brasileiras, o brigadeiro Joaquim di! Oliveira Álvar-z ,centro CIo serÍIl B.
á frente de 800 homens derrota-o, no campo de Corumbá, á mar-

gem direita do Quarahy, forçando aquelle caudilho a se refugiar 110

territorio do Uiuguay.
Para a en_trega ôesses premias, 1844-A imperatriz d. Tbereza Christina-A estima-

quz SIZ àara no aia 29 àe De- " . . .

zembro àe 1935. "A 6czeto" orqc- da imperatnz D. Thereza Chnatma, então de passeIO neste Estad "

niza.rá um exclllrmte festivo.I àes-! (h;mou-se acceitar O titulo de Protectora do Hospital das caldas do
por-fluo com ajraente pr-o qrorn c,

'-'
l' • • • , d I d

.

I

I
Cubatiio, llOJe do mumcipio da Palhoça, offertan o e eva a Impor-

IsE'Fi IE B tancia para auxiliar as luas despesas de construcção,
,
--� 1903-Morre um distincto funccionario público-
Qual o melhor jogador Nesta capital fallece o apreciado poeta, prosador, latinista e malhe-

de futebol? matico, que foi Eduardo NUlles Pires, inspector aposentado do The
souro Estadual.

1903-Tralado de f'elropolis-No Rio de Janeiro, é

assignado na Camara dos Deputados, um projecto de approvação
do tratado de arbitramento firmado em Petropolis em 25 de JUflhll.
desse mesmo anno, entre o Brasil e a Bolivia, e das convenções para
igual fim com outros paizes.

L_(n_OID_e_d._O_v_ot_a_nt_e'_.__1

Os produtos Philips
-

Radio· .. Lampadas e Cinema Falado
!

SÃO RECONHECIDAMENTE OS MELHORES DO MUNDO,
TANTO PELA FABRICAÇÃO ESMERADA COMO PELA

MATERIA PRIMA EMPREGADA.

ANTES DE ADQUIRIRDES UM! RADIO PROCIJRAE OUVIR
OS AFAMADOS RECEPTORES PH I L�PS

Costa ,'& eia.
Rua Conselheiro Mafra, 54

CIC Limitada 5'1. ala.
. elC. Aviso Previo6·(. ala,
Prazo Fixo 9'(. ala.

Cíclisrno

CYCLO VELO SANTIS..

TA

-O Cydo Velo Santista, u

vetei ano gremio incenti vador do
esporte do pedal. levou a efeito,
ontem, á tarde, uma interessante

prova cícli$tica, na qual tomaram

parte (o-Ihecidos esportistas desta
cidade.
A competição foi vencida por

José Amaral Marques, que tra

vou renhida disputa com Aristi
: des l..ickes, segundo colocado.

I Em 30. e 40. logares, resp(.
! tivameute, colocaram-se Manoel
Nune. e José Gonçalves .

A prova dispertou grande 10-

�iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiii� teresse, Dotando-se avultado nú

Cada seção dos' La- mero de populares pelo percurso.

�oratorios RaUl Leite Pugilismo
e um laboratorlo em:

pessoal técnico-autonomo, ins- NA ARGENTINA
talações proprias;

aparelhamento completo do
tado de controle cientihco não

comparavel a nenhum outro, pe
la colaboração dos Departamen
tos Especialisados.

mia alemã.
23.40 Entremeio.
23.45 Ultimas noticias(em ale- Foram arquivados em sessão de

mão). I hoje, os seguint�s documentos da
24.00 Grande concerto reerea- Sociedade Cooperativa Agraria

tivo com entremeios. de Consumo «Liberdade,» de Be-
I .00 Entremeio musical. n�dito Alto, distrito de Benedito
I .15 Ultimas noticias (em põr- Novo, municipio de Timbó, 1\ sa-

tuguês). ber: a) os estatutos; b) lista nom:-
1.30 A orquestra de' cimarli nativa dos socios; ê) ata. de cons

Hagen: Serenada de Kurt Thom'. t�t"içi� e instalação do Consorcio
f-ara pequena orquedra, Suite de Profissional e Coo?erativo dos
concerto de Paul Kletzki. agricultores de Benedito Alto.

2.15 Atualidades.
2.30 225 anos da Charité-

o maior hmpital da Alemanha.
Um relatario. Os laboratorios
2.45 Fantasias deRob�t Sch!,;- Rau I Le ite

mann. No piar.o: Rudolf Mosler. Retêm ouro no país.
3.00 Ultimas noticias (em ale- Amplfam 5.000 br.'>Sileiro<.

mão). São animados no maior
�espi-

3.15 Leitura do programa rito de brasilidade.
(alemão, port.). Despedida OJA
(alemão, português).

Bebidas Nacionais E Extral1-
geiras No

CAFÉ JAVA
Praça I 5 de Novembro 26
.finfonio 'Pasc/lOal

Irradiação
d� Alema ..

L1111a

Rua 15 da Novembr", 70 8LUMENAU

Seção de vendas por atacado e a retalho para
SANTA CATARINA

ATOALHADOS _- BRINS - CORTINAS -_ CRETONES

TRICOLINES-XADREZES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - cores firmes)
Tecldoe para:- Reposteiros, cobertas de divan, roupões

etc. Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de
baJ,ho de rosto e de mesa. Confcção de ca
misas, calças, etc. Linhas para bordar.

ROUPOES DE BANHO

(Melhores que os estrangeiros)
Fundição:-SINOS DE BRONZE, maquinas de forragem, fa

bricação de maquinas em geral, (aglicolas e in

dustriais)-moinhos de fubá, arados, businas pa
ra carroças, chapas de fogão, etc

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELOS

Banco de
Crédito po.
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio propri())

Capital
Reserva

) 36:700$000
56:424$498

-NulIJll luta de pugilismo dis·
putada ontem á noite, o argenti
no Bilanzone, peso leve, venceu,

por pontos, o ex-campeão .europeu
da m�ma categoría, Guadrir.o.

A estação éll.:mã DJA, onda
i 31 ,38ms., irradiará amanhã o

I
programa ebaixo, para a Ameri
ca do Sul.
lÚ 23, I 5 corresponde às

3, I 5 hs. no Rio de Janeiro e

7, 1 5 às 11, I 5 hs.
23.05 Anuncio DJA (alemão,

português). Canção popular alemã.
23,1 O Radio feminino: Bons

conselhos: A maneira como se po
dem emp.egar caixas e caixões
para uso domé�tico, nas fazendas.
Uma palestra com Johanna Rank,
do Diif(-rhaus.

23.25 Musica popular.
23.35 Noticias .bre a econo-

Leva'l1 paril fóra das nos�; s

fronteiras o nome do BRASIL.

!
!

RECEBE DEPOSITOS
PABAHOO 05

SEGUINTES JUROS:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nossa Vida
.

Festeja hoje seu aniversario na

talicio o nosso conte:rraneo sr.

João Jorge Mussi, proprietélrio da
Casa Yolanda.

,)

Bem 'compreendendo a nat.- d 'vemos éI t I r 1 • 1
' r' ,

'� c O a Ué. \J:ovemadGr. s.t.ida ·e>1lque lÍt'rJci: hlre'Í, dentro daral curicsiaade dos luncionarios P 'd f"
.

d
--

o em 05 uncionanos D minha capacidade de trab-Ího ePublicos, sobre as diretrizes e poo- Estado e
. .

,

sperar um prOXlí110 rca - competencia, p: r ;; ,:Ç(rt!f' pender ao$tos-de-vista do eng. José Nicoláu justamente econômico l. I I,.. a�,eios aos meus co egas ,Bôrn, seu representante classista '-Qt.I':lnto ao orcamento da --------,----_
junto á' assembleia politica esta- 'bre,;a para o ano jpróximo, na, hVnd ElA a -prtsào �:d·o
dual, procurámos ôntern ouvir a- eh P');-O adiantar, porque ainda arcebspo de Mei�-;juê!e distinto funcionaria. não o vi; mas deve ter sido feito 'sen' ) '

__

Nel quattordicesimo anniversarie deI Regime Fascista eh" Trocados 05 cumprimentos e ,Lntro de grandes aperluras, O CIDADE DO VATICA-
h d 11'1 I'

.

d declarado o fim de 11055:1 visiID,' 1
E .1

Regista-se hoje a data natali- a ato a ta la nuovo vigore, nuova ignitá e nuovo prestigio 11'lgo saoe que o stad o tem NO, 28-A S::nt) Sé e:1car-
I d

.

I
.

I'· l'
.

h'
.

B'l h disse-nos o deputado )Tosé Nicc- 1l'l' í�s D .. 1·t
.

,
" ,

cia da exma. sra. d. Carmen Len- ne mon o, nvo go a tuth g I itah im c ie vivono in rast e e c e ,
,

J' VI � icessiuaces e rnu. o pou- regoa O núncio apos ólico d �

tz Vilela, esposa do sr. Haroldo conservano incontaminato ed intatatto iI culto della patria imrnor- :áu Bom: .o rnnn- -o para resolvê-las, Berlim) n10,l1S. [OiS nígo, de
Vilela, almoxarile da Penitencia- tale ii mio saluto affetuoso e augurale. -Como o amigo sabe, a p:e' -Pódeadiantar-uJsalgosobre sua tratar da questão suscitada
ria da Pedra Grande. '"" L'ora stonca c'ie l'Ita�ia Fascista attraversa solto la guida sença de um deputado como re- lutura atividade parlamentar ) pela prisão do, arcebispo de

iiluminata dei glorioso sovrano e con impulso incomparabile daI presentante dos funcionários públi- -Não tenho nenhum plano de Meissen, acusado de contra
Duce di -tutli gli ltaliani, constituisce uno spettacolo irnconente di cos na Assembléia L�gislati-va, é "çélo triçado. Irei estudando (S bando de moedas. Nade se
di

.

I' 1" I r: 1 ., " d mais para preencher um d siositivo 'as s' j'd f ' 1ISClp mata vo anta naziona e e OI comp eta capacita técnica e 0:- -' Q. a mec 1 a que orem al:>;l pOlle assegurar quanto ás
. . constitucional do qúe uma neccs- rec d .

t
.

.

t d dgamzzativa. en o e, para F 0, terei CO;.10 ms ruções a las, ao núncio.
A questo spelaccolo unico in Europa tributano arnmirazio- sidcde imprescindivel. E' que o -onsJheilO3 os co nponentes do Afirma-se, COl1'UUO, que o

ne a tutti popoli deI mondo, nessuno escluso, - Sono particolar- fU'1,::ionalismo tem, dentro dela, r.=ons. iho p;rt:tor da Clube dos Vaticano julga a medida to
mente oigoglioso di essere in questa fase di eccezionale importanza tres grandes defensores nas pes FlInclOnáilos Públicos, O que es- rnada con tra O prelado C0l110

per la Patria nostra il capo degli Italiani ill Brasile e di 'potere
iôas dos nO<50S, colegas D. Anta ;es ,meus_ colega" resolve�e�, eu o

I
uma violação, sinão da letra,

esprimeré a: !utti colore in questo g:orno di fe1ice ánniversario dei jieta Ide, Balfo�, �arreíros Fdh.o 'areI. N�o quero ter oplnlâo pes- pelo menos do espirita da
Regime iI mio pieno sincero compiacim�nto per la prova che essÍ c> Alt�mlro GUlmaraes. Que maIs soaI e -'1m ser, dentro da As-J concordata com o O'ovêrno do
danno di unione sp:rit!.lale perfetta di generositá tradi-úonale di ,)odenamos querer do ql1e ter co-

f sembléia, o r2preserltante do meu R eicll
.:>

disciplina veramente Fas;::ista e di perfetta adesione in ogni momen. 'no presidGnte da próp-ria As:;em-j Clube,. pois, assim pemo, cst.Hei ----.-------
to. ai sentimenti ed ai pensieri della Patria lontana. bleia, u� funci�nánario. qae � um representando o funcionalismo pú- fi) S::§PORTO

Fez anos ontem.a exma; sra. Tutti uniti come sempre cd ancor piú elevi,lOo ii pensiero dos lJ).alOres amIgos., do funclOna- jlicl".
d. Adelgicia Gondin, esposa do dI Re vi!lo-rioso, aI Duce, che iI mondo ci invid;a. all'esercito ehe lismo,' como tantas provas ter'l E, ao d"pedir-sc, ai,da nos Club de at!et;srno
sr. Vasco Gondin, do comercio compie nuove gesta per la grandeza deli'1talia ed alia l1?agniflca dad<,;>· Jeclaroll o reprtsenh::L:: classista
local. .

',: llo�tr,a nC'zione che sente intürno a si el palpito caldo e pod�rcso -Conta; 'apenas, com o- apoio dos fUlcionário5:
dei millioni di fratelli che vivono all'estero. VIVA L'ITALIA! de�se's 'tres -d�p;I��d�", �o cas; em . -Peço ao amigo, para dizer

Fez anos ontem c menmo , gue,pleteie.qualquer bendicio·pa- p r int m ,d:o do seu jOrIul, queLuis Henrique, filho do sr. José , !: Cantai upo
r:ai o funcionalismo? ,

'.
muito agradeço a todos os sojas

de Diniz, nosso colega de redil-
, ,--,-,-,..Eu ,l·re.i 'par,.á, ()S .. trabalhos d Cl b d F

' " I)'
o � u e os 'UnCiOilH"lOS 1 u-

ção d'O estado. '

".,ilf.""�R.\��I��"��I!I'�_��1�, Ca r'lazes",·;: c,� �,ss.ef�bléi�" co�ti1n,do co,m, o blicos a confianç;J, Cin mim depo-
fAZEmAHOSH01E: .',. e 'g ao � ,apoio'êlecada, ... \lm;Qos.deputados,

;,. '�. I. I i do dia: :pols cada u'm' dêle" se:n distin- F�lr�ta'eez[?i de
..

a exma. sra. d. Vitoria Rive� �. � Cine ImperIal, t:::rá na tela, ;;1.0,. é � dev::- s.er, um -amigo do

h�'Oes).��:� �ei:�nMê:r�:�i�avler, t����� OO���� á; 5, 7 e 8,30 hOla�; um filme ;tp!:clOn::.hsmoeestou certo de,glle �n�latom5�
.

. _
' .

cheio de sen�ações e lances estu-I �udo f,a_rã�, dentro, �o pOSSlVel, I, r:m'.� ,�'il.\
,

(). sr. Joao ,Pe�ro de OhveIra pendas-Ceia dos aC,usados. b�m se v,e, ��ra m�lho�ar a� con- I:J I!l � � II

C�r�alhb 1

assumiU o cargo de' ;�Ciiile Royal, em sessão. ás I:dl�õe�,. � �rover aSt �ece,sldadesm�?lstro da_VeneraveI Ordem Ter· 7,3Ú horas, uma pelicula prodiga dos servI?ores eto Es a�o.

ceIra de Sao Francisco.
em cenas eletri-zantcs-.Azos nas �_Va't P.0;t<J.r:to,'P ,m, a,A�sem-
treVas.

.

bléia disposto a trabalhar, não é
DAMAS DE CARIDADE Cine Odeon, focaliza, hoje', aSSI!n?

um soberbo programa duplo� -Te�ho à melhor boa -vonla-
Hoje, ás t 7 horas, haverá Rosas do Sul, linda opereta da de de

. coorperar com cada um

reunião das Damas de Caridade. Ufa com musicas de Strauss, e dos deputados e com o Executi

Espionagem, com a formidavel vo Esradual, em tudo que iCsliyer

Kay Francis, em se�são ás 7 ho- na minha alçada.
-Q.uais as s,uas diretrizes naraso

-Am�nhã dia 29 será rezada Cirze Rex, em sessão ás 6,30 Assembléia ? ... Uma colaboração,
uma missa em ação de graças �e- e 8,30, Roberta, com Ginger Ro- na medida do passivei com o SI

las bodas de pratada casal Joao I gers e Fred Astaire. tt:acionismo?
A. da Cunha e Hermengarda Seguí -Sim. ; O dr. Nelêu Ramos (-
da Cunha. um grande amigo do funcionalis-

mo e tudo t m feito e fará para o

bem da minha cla::.se, r--ois, neste

sentido, 'en\o trúcad) idéias CO;)

S. Exa, Si a nossa Constituição é
llua

.

das qUi'� mais garanti<ls e di-
;citos dá ao funciunalismo muito

Regia
lia

ConsoSat� �'�ta ..

FI(tIr���H�U@p(fJ��S
Ocorre hoje o aniversario' nata

Íicio do sr. dr. Evaristo P, rr.eta,
diretor Regional dos Corre.os e

Telegrafas, neste Estado.

Faz ano hrje o menino Os
mar, filho d,) ..

r ancisco Meira,
proprit'tario da conceituada Pada
ria Osmar.

Messaggio di S. E. !l Regio Ambasciatore d' Italia in 1(io
de janeiro agti italiani residenti in Brasite. in occasione

detl'anniversario della 'Marcia Sll Roma

Aniversaria-se hoje a gentil se

nhorinha lná Dias da Silva, filha
do sr. Francisco Martins da Si!va.

Fez anos ontem o sr. Amo Kon
der, alto funcionaria do MiniMe
rio do Exterior.

Fez ano� ontem a

d. Cristina Moura,
sr. João Moura, do
cal..

exma. sra.

genitora do
comercio 10-

lJ 1 ":l l'
,

ma piela, e de, moço:; cntusl-
'

astôs! rete'1dcm fundar nestaj-:apital
um club de atletismo, havendo
para esse fim, una reuniã) n.)

proximo d'a 30, n) cluS 1 5 d�
Outubro.

Venceu o Av,aí

Agradeci�nentg
Viuva Ana Nicolich Livramento e familia,

�.� Mario Couto e família e Adolfo Nicolich Livra
mento e familta (ausentes), ainda sob a do!orosa

impressão que lhes causou o falecimento, na Ca

pital da 'i:-{epublica, de se'u querido fiiho, irmão
e cunhado

Nicolich Livfame,nto

Nas p.Lj'1s rca!.zi-Ád l5 ô,ltcm
entre 0:3· qU,l :!'03. id:� Atlit;o e

I
da Avaí, SGI.!. ,veC!,cend) o aIvi

I az�!, n", l;d.:: J)ti quip::s princi-
A

._

1 F I paIs,p��bco;1tag�md�2xl,e
guarlllçao c.a orta eza ',", d·· f

.

A h t
,.

. .

no jOg1 �eC1Jn ano tmm ou o tn-
n a 01111nm em comemora- coI r

ção à dé\ta de 15 c'e Novem.
o .

Amanhã· publicaremos interes-
bro realizará um belo fcsti- sante relato dfS n; pdej,�e.vál que terá o valioso con-

curso rio Grupo R�crelo Dla
tnéltico, cOl1Jpetentemente di
rigido pelo sr. Dante NaC
vidade.

Triunfara:n os

quenses

Encontra-se nesta capital, em

companhia de sua exma. esposa
o sr. Celso Ramos, fazendeiro e

r- restigioso politico, rt:sidente em

Lages.
MISSA VOTIVA

rHE6Am UH5 ...

OUTR05 PARTEm:

NOSSO
CONCURSO

Na partÍda. de futebol �ealiZ1-
do, ôntem, no distri't; de Ioão
Pessôa, no stadium do Ind�pen
dencia S. c., entfe 0: Cjuadro de�
se gremio �sporti vo c o Si)ort
Club Tljucas sübrCj:lujGu e3te pelo
score de 4 x O,

-

Regreósol1 hoje p:':fa Lages,
ondp. é prestigiow politico, o sr.

Alvaro Ramos Vieira.

FALErlmEHTO:

Faleceu no Hospital de Cari
dade,

.

onde se encontrava em tra

tamento, em quarto particular, o

menino Aloar, filho do sr, Heme
lino Ribeiro, fazendeiro em São
Joaquim.

ZELADORAS DO APOS
TOLADO

Na� grandes lutas que desdo
bram no campo da actividade sc·

cial ou commercial, o espírito me

demo e btm equilibrado utilisa o

telephone como a mais inpreEcin�
divel das necessidades!

Segunda apuração do nos
so concurso despe rt vo reali
zada ônteilí:

SE'RIE A

Como preliminar entre os cbbs
. Arllheiro e Florianapolis, "en

ceu � Florianopo�ls pela con'

tagem de 4 x O.
.

Três por dia

Clubs
Amanhã, ás 16 horas terá

reunião das zeladoras do'Apos
tolad(j da Cãtedf?l.

e

Fizueirense
Avaí
Atíético:
Iris

14-1
125
117
112

»

votos
»

Apresenta-
Acompanhado de sua familia d

.

,

Ch fseguiu hoje para Curitiba o sr.

.

O, a, e a·
Angelo Soares Ferreira, sargento tura
do 1 4 B. C., que vai servir no'

í 5 B. c., daquela capital.
�����������I Devidamente escoltado pe-
DESAPARECEU lo cabo José Adolfo de Sou-
- za e o soldado Lamartine por estl'! meio agradecem, profundamente reconhecidosa, toda" as

Cantidio Braulino Lessa Costél, ambos da força PÚ- pessôas que, em tão duro transe! lhes envidta'n telegramas e car

cabo da Força Pública qúei- blica, foi apresentado ontem, tões de pêsames e, bem assim, convidam aos demais parentes e

xou-se á Policia Civil,
__ que ás 1;6,�O horas, n.a Delega- pessôi\s amigas para assistirem ámissa desétimo dia que, em su'

seu filho, menor de 13 arios; da de Policia, o sentencia- frágio á alma do inditoso Irênlo, mandam rezar, ás 7 horas dt
havia desaparecido de sua do Francis�o. de Oliveira e quinta-feira, dia 31 do corren.e, 'nl Igreja de! São Francisco, por

residtrtcia, ontem. Silva, procedente de Herval. ISSO confessando-se de ante�ão particularmente gratos. Lauro Gonzaga (Fplis.) 120 »
.

T. fII.
1III .. IIÍIi.__.. .I. IÍlIIII �-.-II!I---,_ms,·?·�'����������!'"?=�;:��#Uj;5iii

» Na minha amada terrinha,
Onde vivo e hei de mor.er,
Não ha bem que sempre dure ..•
rudo pode a acontecer.

jogadores
Calico (Fig.)
Galego "CAvaí)
Féza (Atlético)
João Damata (Iris)
Sarará (Iris)

144 votos
119 )}

11·7 »

11 I «

1 03 «

B

Embora todo o trabalho,
Do nosso honrado Pref",ilo,
O pão se torna m'lis leve,
Como quem sofre do peito.

, .

Irênio
SE'RíE

FlorianopJlis
jogadores

122

E tão minguado ele está,
Tão feito,· tão cabuloso,

votos (--l'Je até parec.e o coite' b,
Um simples tuberculoso.

Clllbs

Lavando-se com o Sabão

"
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